
   
 
 
Centrum Oosterwal biedt al meer dan 30 jaar de hoogste kwaliteit medisch specialistische zorg.  
In Centrum Oosterwal behandelt men alle vormen van huidaandoeningen en heeft men een 
superspecialisatie op het gebied van de behandeling van spataderen. Patiëntvriendelijkheid staat hoog 
in het vaandel. "Behandel mensen zoals je zelf ook behandeld wilt worden", dit is het motto van ons 
enthousiaste team van artsen. 
  
Wij zijn op zoek naar een representatieve en enthousiaste: 
  

Huidtherapeut 
  
Als huidtherapeut ben je onderdeel van een team van huidtherapeuten.  
  
Wat verwachten wij van je? 
Als huidtherapeut bij Centrum Oosterwal ben je in staat om huidaandoeningen te analyseren en om een 
geschikt behandelplan te bepalen. Je adviseert de cliënten en geeft voorlichting over de behandelingen. 
Jij bent bereid om op verschillende vestigingen (Amsterdam, Alkmaar en Heerhugowaard) te werken. 
Wij werken met de allernieuwste behandelmethodes en nieuwste apparatuur. Ons team specialiseert 
zich o.a. in het behandelen van huidproblemen, beharing en huidverbetering. 
 
Wat zijn jouw kwaliteiten?  

 Assertief  

 Klantvriendelijk 
 Flexibele werkhouding, geen bezwaar om in de avonden en op de zaterdag te werken 
 Stressbestendig  
 Zelfstandig.  

  
Wat bieden wij jou?  

 Een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast contract  
 Een marktconform salaris, gebaseerd op ervaring en competenties  

 8% vakantiebijslag 
 8,33% eindejaarsuitkering 

 Reiskosten. 
  

Waar ga je werken?  
Wij hebben meerdere vestigingen in Noord-Holland. Wij zoeken een collega die inzetbaar is op de 
verschillende vestigingen voor 24-32 uren per week.  
  
Hoe ziet jouw profiel eruit?  

 Je vindt het leuk om cliënten een advies op maat te geven 
 Je denkt graag mee en komt proactief met innovatieve ideeën 
 Je hebt een afgeronde HBO diploma Huidtherapie 
 Je hebt ervaring met laserbehandelingen.   

 



   
 
 

Geïnteresseerd? 
Ben jij de persoon die wij zoeken? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren door je brief met CV voor  
10 september 2021 naar pz@centrum-oosterwal.nl te mailen. Wil je meer informatie over de vacature? 
Neem dan contact op met mevrouw Bilgen Madencioglu, personeelsadviseur, telefoonnummer 072-
5157744 of mail naar pz@centrum-oosterwal.nl. 
  
 


